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DVSs Medlemmer 

MEDDELELSE NR. 98 - 2 

1. Ordinær generalforsamling 

Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt den 25. februar 1998 kl. 15.00-16.00 i 
henhold til indkaldelsen i Meddelelse nr. 98-1 af 9. februar 1998 . 

.!. Referat af generalforsamlingen vedlægges. 

2. Bestyrelsesmøde nr. 45 

Det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev afholdt den 25. februar 1998 efter 
den ordinære generalforsamling. 

På mødet konstituerede bestyrelsen sig som nedenfor angivet (i parentes er angivet af hvem 
den pågældende er udpeget/valgt): 

Vejdirektør Henning Christiansen (Vejdirektoratet) 
Docent, dr.techn. Tom Rallis (Undervisningsinstitutioneme) 
Civilingeniør Finn Hemming sen, næstformand (F ATCh/Kommunalteknisk Chefforening) 
Civilingeniør Finn A. Olsen (Dansk Amtsvejingeniørforening) 
Oberst H.M. Mey~r (Ingeniørregimentet) (indtil 31. marts 1998) 
Oberst Per Winther (Ingeniørregimentet) (fra 1. april 1998) 
Adm.dir. Ib Frandsen (Asfaltindustrien/Entreprenørforeningen) 
Museumsinspektør Kirsten-Elizabeth Høgsbro (Nationalmuseet/Rigsantikvaren) 
Civilingeniør Georg Christiansen (Generalforsamlingen) 
Arkivar Michael Hertz (Generalforsamlingen) 
Cand.phil. Mogens Schou Jørgensen (Generalforsamlingen) 
Civilingeniør Ivar Schacke, formand (Generalforsamlingen) 
Dr.phil. Per Ole Schovsbo, kasserer (Generalforsamlingen) 

Uden for bestyrelsen: 
Akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær (Vejdirektoratet). 
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3. Milepæle i Danmark 
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Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, dvs. 25. februar kl. 16.30, holdt arkitekt 
Jens Johansen, Søllerød Museum, et foredrag med titlen Milepæle i Danmark. 

Foredraget, der ligeledes blev holdt i Vejdirektoratet i København, havde samlet næsten 30 
personer, både DYS-medlemmer, ansatte i Vejdirektoratet og andre fra lokalhistoriske 
foreninger mv. Jens Johansen berettede i sit interessante og spændende foredrag, som var 
illustreret af mange flotte lysbilleder, om de danske milepæles historie - fra milepæle i 
forbindelse med Ole Rømers opmåling af de danske veje i slutningen af 1600-tallet over 
vejreformerne med anlægget af det landsdækkende hovedlandevejsnet i slutningen af 1700-
tallet og første halvdel af 1800-tallet frem til metersystemets indførelse i 1907. Eksempler på 
de kilometersten, der er anvendt herefter, blev også vist og omtalt. 

Mere om Milepæle i Danmark kan læses i Jens Johansens artikel i Braut 1, som stadig kan 
købes for 140 kr for DYS-medlemmer. 

4. Selskabet for Historisk Teknologi 

Selskabet for Historisk Teknologi, IDTEK, som er et selskab i Ingeniørforeningen i Danmark, 
blev stiftet i foråret 1997. HITEK har som hovedformål at "skabe kendskab til og forståelse for 
udviklingen af teknologiske nydannelser". HITEK tager således også emner op af interesse for 
Dansk Vejhistorisk Selskabs medlemmer. Af foråret 1998's program kan f.eks. nævnes 
foredraget om Brobygningens historie af professor N.J. Gimsing, DTU . 

./. Der vedlægges en brochure om HITEK, som også kan benyttes som indmelding i Selskabet. 
Bemærk herunder, at man som ikke-ingeniør ved medlemskab af HITEK for 400 kr/år vil få 
tilsendt den ugentlige avis, Ingeniøren, som ofte indeholder artikler af historisk interesse. 

Carl Johan Hansen 
Sekretær i DVS 
c/o Vejdirektoratet 
Postboks 1569 
1020 København K 
Telt. 3393 3338 


